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Vi har fået en ny traktor, da den gamle er blevet skiftet af leasingfirmaet. Økonomisk 
er der ingen forskel.
Der arbejdes videre på sagen med at komme af med mudderet. Og også lysprojektet 
skrider stille frem, idet der bliver indhentet forskellige tilbud. Derudover skal vi have 
nye brandskabe.

Staldpersonalet har været til møde, hvor man har genopfrisket arbejdsgangene, og 
tjekket forståelsen af måleenhederne. Og det er blevet besluttet at der kun må fejes 
ind til elevhestene, Onyska og Ariston.
Derudover udarbejdes der, som en kvalitetssikring, et internt kursus, som skal bestås 
før man kan arbejde i stalden på HER. Nærmere information følger.

Eleverne er (næsten) taget ud af ridefyssen, for at fokusere deres arbejde på stalden.
Det er blevet foreslået, at man kan tilvælge Linamix som foder. Muligheden 
undersøges nærmere. 
Vejlevejen er åbnet. Genopfrisk eventuelt reglerne for brugen, på hjemmesiden.

Vi er desværre ramt af flere skader på elevhestene for tiden, men der er tale om 
hændelige uheld, og vi håber på forståelse.

Budgettet for 2014 er ikke færdigt endnu. Men økonomien ser indtil videre fornuftig 
ud. Dog har de mange skader på elevhestene givet flere dyrlægeregninger end 
forventet.
Vi har stadig nogle tilskud til gode ved kommunen, da sagsbehandlingen er trukket ud.

For at undgå besvær med at opkræve ubetalte regninger, vil der i fremtiden blive 
praktiseret ridestop i tilfælde med ubetalte regninger.

Vi er heldige at have flere medlemmer med interesse for fotografi. Og i en tid hvor de 
digitale medier får billeder, og des lige, til at florere på rekordtid henviser vi derfor alle
til at tage hensyn til hinanden, og afklare med folk om de er ok med at blive 
fotograferede.

Hvis du har emner, du ønsker behandlet af bestyrelsen, kan disse sendes til 
sekretæren, Birthe Jespersen, på birthe_jespersen@hotmail.com. Alle er velkomne til 
at gøre brug af denne kontaktmulighed.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag d. 14 juni, medlemsmøde; hvor bestyrelsen bl.a. præsentere det 
strategiarbejde, de har udført.
Lørdag d. 21.06.14, HER's åbent hus. Det afholdes i forlængelse af liv i sdr. anlæg.
Lørdag d. 05.07.14, Springstafet, på landsskuet. Her kan man vinde 10.000,- til 
klubben.


